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м. Чернігів

№

338

Про організацію підвищення кваліфікації
педагогічних працівників у 2019 році
Згідно із "законами України «Про вищу освіту», «Про освіту», Типовим
положенням про атестацію педагогічних працівників України та з метою
підвищення ефективності освітнього процесу, впровадження у практику
навчання сучасних методик освітньої діяльності на курсах підвищення
кваліфікації педагогічних працівників області н а к а з у ю :
1. Затвердити план-графік проведення курсів підвищення кваліфікації
педагогічних працівників у Чернігівському обласному інституті
післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського на 2019 рік та
список базових навчальних закладів для проведення педагогічної практики
(додається).
2. Ректорові Чернігівського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (А. Заліський ):
2.1 Здійснювати організацію освітнього процесу відповідно до
нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Державної
наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», Управління освіти і
науки
Чернігівської
обласної
державної
адміністрації,
Статуту
Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
імені К.Д. Ушинського, Положення про організацію освітнього процесу,
Інструкції з планування та обліку навчального навантаження науковопедагогічних працівників інституту, рішень вченої ради.
2.2 Організовувати
роботу кафедр інституту
щодо виконання
навчально-тематичних планів курсів підвищення кваліфікації педагогічних
працівників за очною (денною), очною (денною) з використанням технологій
дистанційного навчання та індивідуального графіка відвідування занять,
очно-дистанційною, очно-заочною формами навчання.
2.3 Під час курсів підвищення кваліфікації акцентувати увагу на
формуванні ключових освітніх компетентностей педагогів області;
підготовці вчителів початкових класів в умовах реалізації основних завдань
Концепції Нової української школи, Державного стандарту початкової
освіти; забезпеченні наступності змісту дошкільної та початкової освіти
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шляхом створення інноваційного освітнього простору; науково-методичному
супроводі вчителів під час упровадження оновлених навчальних програм для
учнів 5-9 класів; навчальних планів та організації навчально-реабілітаційного
процесу та використанні типових освітніх програм у роботі з дітьми з
особливими освітніми потребами; вихованні національно-патріотичних та
загальнолюдських цінностей; організації виховної роботи щодо безпеки й
благополуччя дитини; використанні інноваційних освітніх та інформаційнокомунікаційних технологій.
2.4
Систематично
проводити
моніторинг
ефективності
результативності підвищення кваліфікації педагогічних працівників на
курсах та в міжкурсовий період.
3. Керівникам структурних підрозділів з питань освіти органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування, закладів освіти обласного
підпорядкування:
3.1 Продовжити електронну реєстрацію слухачів курсів підвищення
кваліфікації та" забезпечити своєчасне прибуття педагогічних працівників на
курси підвищення кваліфікації відповідно до плану-графіка.
3.2 Передбачити у навчальних закладах відповідну заміну педагогам,
які будуть направлені на курси у 2019 році, та забезпечити обов’язкове
виконання навчальних планів та програм.
4. Начальникові управління освіти Чернігівської міської ради
(В. Білогура) та начальникам
відділів освіти Чернігівської районної
державної адміністрації (Т. Маханькова), Ріпкинської районної державної
адміністрації (Л. Багмут), начальникові відділу освіти Іванівської сільської
ради (О. Колесник) та начальникові відділу освіти молоді, спорту, культури і
туризму Михайло-Коцюбинської селищної ради (Л. Гаєвська), керівникам
закладів освіти обласного підпорядкування створити належні умови для
проведення педагогічної практики.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника
Управління - начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти.

В.о. начальника

О. СОРОНОВИЧ

та

з
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління освіти і
науки Чернігівської обласної
державної адміністрації
від 1 9 . /((?, ДЕ/сР№ ,3^4'
План-графік
проведення курсів підвищення кваліфікації
педагогічних працівників на 2019 рік
Форма навчання - очна (денна)
січень
21.01-01.02

11 груп

- Директори закладів загальної середньої освіти та МНВК,
які викладають предмети природничо-математичного
циклу
- Музичні керівники та хореографи ЗДО
- Вихователі ЗДО (спеціалісти, II категорія) - 2 групи
- Учителі початкових класів (спеціалісти, II категорія)
- Учителі української мови та літератури (спеціалісти,
II категорія)
- Учителі англійської мови (І, вища категорії)
- Учителі математики та інформатики
- Практичні психологи, соціальні педагоги та учителі
психології ЗЗСО, ПТНЗ, ПНЗ, МНВК
- Вихователі закладів освіти інтернатного типу,
гуртожитків ПТНЗ, санаторіїв, центрів соціальнопсихологічної реабілітації дітей
- Шкільні бібліотекарі
лютий

11.02-22.02

12 груп

- Заступники директорів з навчально-виховної роботи
закладів загальної середньої освіти, які викладають
предмети суспільно-гуманітарного циклу
- Директори ЗДО, НВК, вихователі-методисти ЗДО
- Вихователі ЗДО (спеціалісти, II категорія)
- Учителі початкових класів зі званням
- Учителі початкових класів та вихователі ЕПД
- Учителі української мови та літератури, російської мови
та зарубіжної літератури
- Учителі англійської мови (спеціалісти, II категорія)
- Учителі історії, основ правознавства та курсу
«Еромадянська освіта»
- Учителі фізики, астрономії та природознавства
- Учителі біології, географії та основ здоров’я
- Учителі трудового навчання, технологій (технічні види
праці) та креслення
- Педагоги-організатори

*
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25.02-01.03

25.02 - 02.03

- Керівники, заступники керівників та відповідальні особи
з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності
установ, закладів освіти
- Учителі основ здоров’я «Вчимося жити разом»
- Учителі, які викладають інформатику у початкових
класах
- Учителі фізичної культури з методики викладання
футболу
березень

11.03-22.03

12 груп

- Директори закладів загальної середньої освіти, які
викладають предмети суспільного-гуманітарного циклу
- Вихователі ЗДО (І, вища категорії) - 2 групи
- Учителі початкових класів (І, вища категорії)
- Учителі української мови та літератури (І, вища
категорії)
- Учителі історії, основ правознавства та курсу
«Громадянська освіта»
- Учителі математики (І, вища категорії)
- Учителі хімії, біології та екології (спеціалісти, II
категорія)
- Учителі фізичної культури та предмета «Захист
Вітчизни»
- Директори (методисти) позашкільних навчальних
закладів та керівники гуртків
- Заступники директорів з виховної роботи закладів
загальної середньої освіти
- Учителі-логопеди
квітень

01.04-05.04

01.04-06.04

- Тренінг-практикум за програмою «Іп1е1®навчання для
майбутнього»
- Практичні психологи та соціальні педагоги з проблеми
«Навички кризового консультування та формування
стресостійкості»
- Учителі початкових класів за програмою «Освітні
Інтернет-ресурси для вчителів початкових класів щодо
запровадження здорового способу життя учнів»
- Організація дистанційного навчання учнів у закладах
загальної середньої освіти
- Педагогічні працівники, які працюють в інклюзивних
класах(групах) та здійснюють навчання учнів за
індивідуальною формою навчання
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08.04-19.04

11 груп

13.05-24.05

11 груп

27.05-31.05

03.06-14.06

9 груп

- Заступники директорів з навчально-виховної роботи
закладів загальної середньої освіти, які викладають
предмети природничо-математичного циклу
- Директори, вихователі-методисти ЗДО
- Вихователі ЗДО (спеціалісти, II категорія) - 2 групи
- Учителі початкових класів (спеціалісти, II категорія)
- Вихователі ГПД
- Учителі російської мови та зарубіжної літератури
- Учителі англійської мови (І, вища категорії)
- Учителі математики, фізики та астрономії
- Учителі біології, екології та природознавства
- Керівники гуртків
(музично-естетичного, хореографічного напрямів)
акомпаніатори та культорганізатори
"•
травень
- Вихователі ЗДО (І, вища категорії)
- Вихователі груп раннього віку
- Учителі початкових класів (І, вища категорії) - 2 групи
- Учителі української мови та літератури (І, вища
категорії)
- Учителі, які викладають дві іноземні мови (англійська,
німецька або англійська, французька)
- Учителі історії, основ правознавства та курсу
«Громадянська освіта»
- Учителі математики (І, вища категорії)
- Учителі географії та економіки
- Учителі фізичної культури, предмета «Захист Вітчизни»
та керівники гуртків спортивно-туристичного напряму
- Учителі-дефектологи
- Практичні психологи та соціальні педагоги з проблеми
«Базові навички медіатора в навчальному закладі.
Забезпечення участі жінок і дітей у вирішенні конфліктів
та миробудуванні»
червень
- Вихователі ЗДО (спеціалісти, II категорія) - 2 групи

- Вихователі логопедичних груп ЗДО
- Учителі початкових класів, які працюють у класахкомплектах
- Учителі української мови та літератури, російської мови
та зарубіжної літератури
- Учителі інформатики (І, вища категорії)
- Учителі хімії, біології та основ здоров’я
- Учителі трудового навчання, технологій (класи, що не
поділяються) та креслення
- Учителі музичного мистецтва та мистецтва
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вересень
09.09 - 20.09

10 груп

23.09-27.09

23.09 - 28.09

- Музичні керівники та хореографи ЗДО
- Інструктори з фізичної культури ЗДО
- Учителі початкових класів (спеціалісти, II категорія)
- Вихователі ГПД
- Учителі української мови та літератури (І, вища
категорії)
- Учителі історії
- Учителі фізики, математики та інформатики
- Учителі фізичної культури та предмета «Захист
Вітчизни»
- Практичні психологи та учителі психології ЗЗСО, ПТНЗ,
вузів І-ІІ р.а., ПНЗ, МНВК
- Вихователі спеціальних ЗОШ-інтернатів та НРЦ
- Учителі математики з проблеми «Підготовка учнів до
олімпіад»
- Учителі інформатики з проблеми «Підготовка учнів до
олімпіад з інформатики та інформаційних технологій»
- Учителі основ здоров’я «Захисти себе від ВІЛ»
- Учителі, які викладають інформатику в початкових
класах
вересень - жовтень

3 0 .09-11.10

11 груп

07.10-11.10

- Заступники директорів з навчально-виховної роботи

закладів загальної середньої освіти, які викладають
предмети суспільно-гуманітарного циклу
- Директори, вихователі-методисти ЗДО
- Вихователі ЗДО (спеціалісти, II категорія) - 2 групи
- Учителі початкових класів (І, вища категорії)
- Учителі української мови та літератури, російської мови
та зарубіжної літератури
- Учителі англійської мови (І, вища категорії)
- Учителі інформатики (спеціалісти, II категорія)
- Учителі хімії, біології та екології (І, вища категорії)
- Керівники гуртків ПНЗ (художньо-естетичного,
декоративно-вжиткового напрямів)
- Учителі-дефектологи
- Керівники, заступники керівників та відповідальні особи
з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності
установ, закладів освіти
- Практичні психологи та соціальні педагоги з проблеми
«Дорослішай на здоров’я»
- Учителі інформатики з проблеми «Система управління
базами даних Microsoft Access»
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жовтень-листопад
21.10-01.11

11 груп

- Директори закладів загальної середньої освіти та МНВК,
які викладають предмети природничо-математичного
циклу
- Вихователі ЗДО (І, вища категорії) - 2 групи
- Учителі початкових класів зі званням
- Учителі початкових класів та вихователі ГПД
- Учителі української мови та літератури (І, вища
категорії)
- Учителі англійської мови (спеціалісти, II категорія)
- Учителі історії, основ правознавства
- Учителі математики, фізики та астрономії
- Учителі біології, екології та природознавства
- Учителі трудового навчання, технологій (обслуговуючі
види праці) та креслення
листопад

04.11-15.11

11 груп

- Заступники директорів з навчально-виховної роботи
закладів загальної середньої освіти, які викладають
предмети суспільно-гуманітарного циклу
- Директори, вихователі-методисти ЗДО
- Вихователі ЗДО (спеціалісти, II категорія) - 2 групи
- Учителі початкових класів (І, вища категорії)
- Учителі російської мови та зарубіжної літератури
- Учителі німецької мови
- Учителі математики та інформатики
- Учителі географії, біології, природознавства
- Учителі фізичної культури та предмета «Захист
Вітчизни»
- Педагоги-організатори
листопад

18.11-29.11

11 груп

- Директори закладів загальної середньої освіти, які
викладають предмети суспільного-гуманітарного циклу
- Вихователі груп раннього віку
- Вихователі ЗДО (І, вища категорії)
- Учителі початкових класів зі званням
- Учителі української мови та літератури (І, вища
категорії)
- Учителі англійської мови (І, вища категорії)
- Учителі історії, основ правознавства та курсу
«Громадянська освіта»
- Учителі математики (І, вища категорії)
- Учителі фізики та астрономії

•
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- Учителі образотворчого мистецтва та мистецтва
- Вихователі закладів освіти інтернатного типу,
гуртожитків ПТНЗ, санаторіїв, центрів соціальнопсихологічної реабілітації дітей
грудень
02.12-06.12

0 2.12-07.12

09.12-20.12

11 груп

16.12-20.12

- Керівники, заступники керівників та відповідальні особи
з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності
установ, закладів освіти
- Тренінг-практикум за програмою «Іпїеі®навчання для
майбутнього»
- Педагогічні працівники різного фаху «Культура
мовлення педагога»
- Педагогічні працівники, які працюють в інклюзивних
класах(групах) та здійснюють навчання учнів за
індивідуальною формою навчання
- Заступники директорів з навчально-виховної роботи
закладів загальної середньої освіти, які викладають
предмети природничо-математичного циклу
- Вихователі ЗДО (спеціалісти, II категорія) - 2 групи
- Учителі початкових класів (І, вища категорії) - 2 групи
- Учителі англійської мови (спеціалісти, II категорія)
- Учителі хімії, біології та природознавства
- Учителі географії та економіки
- Учителі фізичної культури та хореографії
- Директори (методисти) позашкільних навчальних
закладів та керівники гуртків
- Практичні психологи ЗДО, НВК та НРЦ
- Практичні психологи та соціальні педагоги ЗЗСО, ПТНЗ
з впровадження профілактичної програми «Особиста
гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»
- Педагогічні працівники за програмою «Хмарні сервіси
\УЕВ 2.0 у професійній діяльності педагогічних
працівників»
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління освіти і науки
Чернігівської
обласної
державної адміністрації
в ід

л&./о.шгх* ЗМ

План-графік
проведення курсів підвищення кваліфікації
педагогічних працівників на 2019 рік

Форма навчання - очно-дистанційна

09.01 -11.01
23.09 - 24.09

Настановна сесія
Залікова сесія

- Вихователі ЗДО
- Учителі російської мови, зарубіжної літератури та
художньої культури
- Учителі математики та фізики
23.01-25.01
26.09-27.09

Настановна сесія
Залікова сесія

- Учителі початкових класів та вихователі ГПД
- Учителі історії, основ правознавства та курсу
«Громадянська освіта»
- Керівники гуртків
18.02-20.02

Настановна сесія

15.10-16.10

Залікова сесія

- Учителі музичного мистецтва, мистецтва та
художньої культури
- Практичні психологи, соціальні педагоги та учителі
психології
- Вихователі для супроводу у шкільному автобусі
04.03 - 06.03

Настановна сесія

17.10-18.10

Залікова сесія

- Учителі початкових класів та вихователі ЕПД
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- Керівники гуртків ПНЗ (спортивно-туристичний,
туристично-краєзнавчий)
- Учителі образотворчого мистецтва, мистецтва та
художньої культури
18.03 - 20.03

Настановна сесія

28.10-29.10

Залікова сесія

- Вихователі ЗДО
- Учителі художньої культури та мистецтва
- Учителі основ здоров’я
03.04 - 05.04
11.11-12.11

Настановна сесія
Залікова сесія

- Учителі початкових класів та вихователі ГПД
- Учителі української мови та літератури
- Учителі трудового навчання, технології та креслення
22.04-24.04

Настановна сесія

25.11 -26.11

Залікова сесія

- Вихователі ЗДО
- Учителі основ здоров’я
- Директори (методисти) позашкільних навчальних
закладів та керівники гуртків
06.05 - 08.05
02.12-03.12

Настановна сесія
Залікова сесія

- Учителі української мови та літератури
- Учителі математики та фізики
- Учителі трудового навчання, технології та креслення
10.06-12.06
16.12-17.12

Настановна сесія
Залікова сесія

- Учителі початкових класів та вихователі ГПД
- Учителі історії, основ правознавства та курсу
«Громадянська освіта»
- Керівники гуртків

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління освіти і
науки Чернігівської обласної
державної адміністрації
від 3 9 40. № 4 8 №.

План-графік
проведення курсів підвищення кваліфікації
педагогічних працівників на 2019 рік
Форма навчання - очно-заочна
26.02-01.03
19.06-21.06

Настановна сесія
Залікова сесія

8 груп
- Учителі початкових класів та вихователі ГПД - 2 групи
- Учителі російської мови та зарубіжної літератури
- Учителі англійської мови (вища категорія)
- Учителі основ здоров’я
- Учителі фізичної культури та предмета «Захист
Вітчизни»
- Учителі образотворчого мистецтва, мистецтв та
художньої культури
- Керівники гуртків
03.09 - 06.09

Настановна сесія

04.12-06.12

Залікова сесія

8 груп
- Учителі початкових класів та вихователі ГПД - 2 групи
- Учителі української мови та літератури
- Учителі російської мови та зарубіжної літератури
- Учителі хімії та біології
- Учителі фізичної культури та предмета «Захист
Вітчизни»
- Учителі музичного мистецтва, мистецтва та художньої
культури
- Керівники гуртків

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління освіти і
науки
Чернігівської
обласної
державної
адміністрації
від £& 'і0,

Список
базових навчальних закладів для проведення педагогічної практики
слухачів курсів підвищення кваліфікації у 2019 році
Директори ЗОШ

Чернігівський обласний педагогічний ліцей для
обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної
ради, КЗ «Чернігівська обласна
станція
юних
натуралістів», Чернігівський ліцей №22 Чернігівської
міської ради, Чернігівська ЗОНІ І-ІІІ ст. №19
Чернігівської міської ради, Чернігівський ліцей № 32
Чернігівської міської ради, Количівська ЗОШ І-ІІІ ст.
Іванівської сільської ради Чернігівського району, М Коцюбинська гімназія М.-Коцюбинської селищної ради
Чернігівського району
Чернігівський ліцей №32 Чернігівської міської ради,
Анисівська ЗОШ І-ІІІ ст. Чернігівської районної ради,
Ріпкинська гімназія імені Софії Русової Ріпкинської
районної ради
Чернігівська ЗОШ І ст. №25 Чернігівської міської ради,
Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст. №29 Чернігівської міської
ради, Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Чернігівської
міської ради, Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст. №33
Чернігівської міської ради, Чернігівський колегіум № 11
Чернігівської міської ради,Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст.
№35 Чернігівської міської ради, ліцей №15, Чернігівська
ЗОШ І-ІІІ ст. №19 Чернігівської міської ради,
Ріпкинська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Ріпкинського району,
Старобілоуська ЗОШ І-ІІІ ст. Чернігівської районної
ради, Киселівський НВК Чернігівської районної ради
ЗДО №№19, 22, 54, 60, 72, 74, 75 Чернігівської міської
ради, Халявинський комунальний ЗДО «Семіквіточка»
Халявинської сільської ради Чернігівського району,
Старобілоуський
комунальний
ЗДО
«Зернятко»
Старобілоуської сільської ради Чернігівського району

Заступники
директорів ЗОШ

Початкові класи та
вихователі ГПД

Дошкільна освіта

\
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Українська мова та
література

Російська мова та
зарубіжна
література
Історія та
правознавство
Іноземні мови

Математика

Фізика

Хімія
Біологія

Екологія

Інформатика

Географія

Економіка

Чернігівський колегіум №11 Чернігівської міської ради,
Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст. №20 Чернігівської міської
ради, СЗОШ №1 з поглибленим вивченням іноземних
мов
Чернігівський колегіум №11 Чернігівської міської ради,
Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст. №6 Чернігівської міської ради
Ліцей №15, Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст. №30 Чернігівської
міської ради, Чернігівська ЗОШ
І-ІІІ ст. №13
Чернігівської міської ради
СЗОШ №1 з поглибленим вивченням іноземних мов,
СЗОШ №2 І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних
мов м. Чернігова, Чернігівський
колегіум №11
Чернігівської міської ради, Чернігівський ліцей №22
Чернігівської міської ради, Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст.
№29 Чернігівської міської ради,
Гімназія №31
гуманітарно-естетичного профілю
Загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ст. фізикоматематичного профілю №12 м. Чернігова, ліцеї №15,
Чернігівський ліцей №32 Чернігівської міської ради,
Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст. №33 Чернігівської міської
ради
Загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ст. фізикоматематичного профілю №12 м. Чернігова, ліцеї №15,
Чернігівський ліцей №32 Чернігівської міської ради
СЗОШ №2 І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних
мов м. Чернігова, ліцей №15
Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст. №29 Чернігівської міської
ради, КЗ «Чернігівська обласна
станція
юних
натуралістів»
Чернігівський обласний педагогічний ліцей для
обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної
ради
СЗОШ №2 І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних
мов м. Чернігова, Загальноосвітня спеціалізована школа
І-ІІІ ст. фізико-математичного профілю №12 м.
Чернігова, Чернігівський колегіум №11 Чернігівської
міської ради, Чернігівський ліцей з посиленою
військово-фізичною підготовкою
Чернігівський колегіум №11 Чернігівської міської ради,
Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст. №13 Чернігівської міської
ради, Чернігівський обласний педагогічний ліцей для
обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної
ради
Загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ст. фізико-
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Трудове навчання,
технології
Основи здоров’я

Заступники
директорів ЗОШ з
виховної роботи,
педагогиорганізатори

Працівники
позашкільних
навчальних
закладів

Фізична культура
та «Захист
Вітчизни»

Музичне
мистецтво,
мистецтво
Художня культура,
мистецтво
Образотворче
мистецтво,
мистецтво

математичного
профілю
№12
м.
Чернігова,
Чернігівський обласний педагогічний ліцей для
обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної
ради
Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст. №№3, 5, 34, 35 Чернігівської
міської ради, Чернігівське вище професійне училище
побутового обслуговування
Чернігівський колегіум № 11 Чернігівської міської ради,
Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст. №24 Чернігівської міської
ради
Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст. №29 Чернігівської міської
ради, Чернігівський ліцей №22 Чернігівської міської
ради, Чернігівський ліцей з посиленою військовофізичною підготовкою, ПНЗ «Центр національнопатріотичного виховання, туризму та краєзнавства
учнівської молоді», КПНЗ «Чернігівський обласний
палац дітей та юнацтва»
Обласний КПНЗ «Чернігівська Мала академія наук
учнівської молоді» Чернігівської обласної ради, КПНЗ
«Центр національно-патріотичного виховання, туризму
та краєзнавства учнівської молоді», КЗ «Чернігівська
обласна
станція
юних
натуралістів»,
КПНЗ
«Чернігівський обласний палац дітей та юнацтва»,
Чернігівський обласний центр науково-технічної
творчості учнівської молоді, Гімназія №31 гуманітарноестетичного профілю
Ліцей №15, Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст. №19 Чернігівської
міської ради, Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст. №34
Чернігівської міської ради, Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст.
№35 Чернігівської міської ради, КПНЗ «Центр
національно-патріотичного виховання, туризму та
краєзнавства учнівської молоді», Чернігівський ліцей з
посиленою військово-фізичною підготовкою, КПЗ
«Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа
олімпійського резерву з футболу «Юність»
Гімназія № 31 гуманітарно-естетичного профілю, КПНЗ
«Чернігівський обласний палац дітей та юнацтва»
Гімназія №31
гуманітарно-естетичного профілю,
Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст. №27 Чернігівської міської
ради
Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст. №19 Чернігівської міської
ради, Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст. №27 Чернігівської
міської ради, СЗОШ №2 І-ІІІ ст. з поглибленим
вивченням іноземних мов м. Чернігова
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Шкільні
бібліотекарі

Практичні
психологи

Вихователі ЗОШінтернатів

Вихователі
спеціальних шкілінтернатів

Учителі-логопеди
Учителідефектологи
Педагоги, які
працюють в
інклюзивних
класах

КЗ «Чернігівська обласна бібліотека для дітей»,
Чернігівська ЗОНІ І-ІІІ ст. №30 Чернігівської міської
ради, СЗОШ №1 з поглибленим вивченням іноземних
мов
СЗОШ №1 з поглибленим вивченням іноземних мов,
ЗДО №52 «Сонечко» Чернігівської міської ради, ЗДО
№60 «Чебурашка» Чернігівської міської ради, НВК
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів інформаційнотехнологічний ліцей №16» Чернігівської міської ради
КЗ «Чернігівська загальноосвітня школа-інтернат
І-ІІІ ступенів» Чернігівської обласної ради, КПНЗ
«Чернігівський обласний палац дітей та юнацтва», КЗ
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів»,
Чернігівський обласний педагогічний ліцей для
обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної
ради
КЗ «Чернігівський НРЦ» Чернігівської обласної ради,
КПНЗ «Чернігівський обласний палац дітей та юнацтва»,
КЗ «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»,
Чернігівський обласний педагогічний ліцей для
обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної
ради
КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» №1 Чернігівської
міської ради, ЗДО №62 м. Чернігова
КЗ «Чернігівський НРЦ» Чернігівської обласної ради,
Чернігівський НРЦ №1 , 2
Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст. №24 Чернігівської міської
ради, Чернігівська ЗОШ І-ІІІ ст. №30 Чернігівської
міської ради

